
Doplněk stravy 
k podpoře imunitního 
systému

originální Bylinná směs s posilujícími 
a revitalizujícími účinky určená primárně 
pro povzbuzení imunity.

Základem produktu je lihový 
extrakt ze čtyř rostlin – třapatka 
purpurová (Echinacea) – kořen 
a nať, mateřídouška úzkolistá – 
nať, rakytník řešetlákový (plod) 
a ženšen pravý (kořen).
 
OK Alfa+ Imun je vyrobený zcela 
bez konzervantů a přídatných 
látek, je stabilizovaný lihem 
z extraktu (cca 14%) a přídavkem 
hnědého nerafinovaného cukru 
(cca 30%), který je zdrojem 
cenných látek a je šetrnější 
k organismu než bílý cukr.

Bez lepku 

Bez laktózy

Zcela bez chemické stabilizace

Vhodné pro vegetariány

HACCP 



Třapatka (Echinacea purpurea)
Třapatka patří k nejznámějším rostlinám ovlivňujícím imunitní 
funkce. Vzhledem k rozdílnému obsahu účinných látek a pro co 
nejkomplexnější účinek výrobku receptura obsahuje extrakt z nati 
i kořene třapatky. 

• podporuje činnosti přirozených obranných mechanismů organismu
• příznivě ovlivňuje horní dýchací cesty při podráždění
• blahodárně působí na spodní močový trakt 

Mateřídouška (Thymus serpyllum)
Mateřídouška vhodně doplňuje účinky třapatky.

• zklidňuje podrážděné dýchací cesty
• spolu s třapatkou působí blahodárně na dýchací soustavu
• podporuje trávení, příznivě působí na činnost žaludku a tenkého 

střeva

Ženšen (Panax ginseng)
Ženšen vyniká širokým spektrem účinků na lidský organismus, je 
jedním z nejsilnějších bylinných prostředků pro posílení organismu.
 
• povzbuzuje přirozenou obranyschopnost
• podporuje správnou funkci imunitního systému
• posiluje vitalitu, dodává energii, působí proti únavě
• navozuje fyzickou i psychickou pohodu
• přispívá k odolnosti organismu vůči stresu
• příznivě ovlivňuje metabolismus cukrů – pomáhá udržovat normální 

hladinu glukózy v krvi

Rakytník (Hippophae rhamnoides)
Rakytník je podobně jako ženšen rostlina s rozmanitým působením  
na různé tělní systémy včetně obranyschopnosti. 

• přispívá k funkci přirozených obranných reakcí organismu
• podporuje imunitní systém
• podporuje metabolismus a střevní funkci, usnadňuje trávení
• příznivě působí na srdce a cévy
• pomáhá udržovat pokožku a sliznice v normálním stavu

Doporučené dávkování: 1 čajová lžička (cca 5 ml) 1-3 x za den 

BylIny OBsAŽEné v PRODuKTu  
OK AlfA + IMun:

Výrobek je notifikovaný na MZe ČR
Vyrobeno v České republice.
www.okg-family.cz

K dostání pouze prostřednictvím nezávislých partnerů OKG
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